
 

11 en 12 maart 2023  
2 daags wandel-/fiets weekend in en 
rond Nijmegen 
Op 11 en 12 maart 2023 gaan we wandelen en fietsen.  
De wandelende pelgrims starten bij het station van Nijmegen  
(Kom met het OV))en brengen eerst een bezoek aan de St. 

Jacobskapel. We lopen de Walk of Wisdom route. Zondag eindigen we in Kranenburg(DLD) en zullen 
dan met de bus terug reizen naar station Nijmegen. Neem je OV kaart mee. De Walk of Wisdom is 
een route van 136 km rondom Nijmegen. De bedoeling is elk jaar 2 routes van deze tocht te gaan 
lopen zodat we over een tijdje het hele rondje gemaakt hebben. 
Wil je tijdens de Walk of Wisdom de ringetjes verzamelen? Bestel dan het info pakket bij  De Walk of 
Wisdom  
 
De fietsers vertrekken op zaterdag 11 maart vanaf station Zevenaar. Via een mooie route zullen zij 
via Elten en Stokkum rijden naar ’s Heerenberg, bij Emmerich zullen wij de Rijn over gaan om 
vervolgens via onder meer Griethausen en Millingen te fietsen naar Ubbergen (De Elegast). Een route 
van 65 km. De fietsen kunnen in de nacht binnen staan, accu’s kunnen opgeladen worden.  
Op zondag 12 maart zullen wij fietsen van Ubbergen naar de Gelderse Poort, de brug bij Nijmegen, 
Lent, Gendt, Doornenburg, Huissen, Loo, Westervoort, Loo en Oud Zevenaar en eindigen we weer bij 
het station in Zevenaar. Deze route is een kleine 60 km lang. 
 
Voor deze eerste dag neem je zelf je eigen lunch mee.  
 
Aan het eind van de 1e wandel-/fietsdag zullen we in de Elegast in 
Beek-Ubbergen eten en overnachten. Daar steken we met z’n allen 
de handen uit de mouwen om de bedden op te maken, de tafels te 
dekken en weer af te ruimen, en wassen we met z’n allen de vaat na 
het eten (vegetarisch) wat door de Elegast verzorgd wordt.  
 
De volgende ochtend genieten we van het ontbijt en maken we een lunchpakket klaar, voor wie 
graag heet water/koffie mee wil voor de zondag. Neem dan je eigen thermoskan mee.  
Na het ontbijt ruimen we gezamenlijk alles op en laten de boel netjes en veegschoon achter.   
 
Het worden uitdagende wandel- en fietstochten, we zullen de nodige hoogtemeters overbruggen. De 
omgeving is er prachtig en met een beetje geluk kunnen we genieten van mooie voorjaarskleuren.  
 
Er kunnen 20 wandelende pelgrims en 10 fietsende pelgrims mee.  
De kosten voor deze 2 daagse zijn € 75,00 p.p. Voor de overnachting incl. lakenpakket en handdoek, 
warme maaltijd op zaterdag, ontbijt op zondagochtend, lunch om mee te nemen zondag. Neem wel 
je eigen thermoskannetje mee als je warm water voor koffie of thee mee wilt nemen voor onderweg.  
 
Enthousiast geworden? Meld je aan, stuur mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
o.v.v. 2 daagse, wandelaar of fietser, je naam en telefoonnummer.  
Je ontvangt na aanmelding van ons een mailtje met de gegevens waar de betaling naar overgemaakt 
kan worden.  
 
Mocht je graag mee willen maar de € 75,00 kosten zijn te bezwaarlijk meld je dan via ons regio 
account regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl of spreek een van de regiocommissie leden aan.   
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